Philips
ηχείο σύνδεσης

με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone
10W, μπαταρία ή
εναλλασσόμενο ρεύμα

DS3205

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι
σας
Συμβατό με το iPhone 5 και τα τελευταία iPod μέσω της φωτιζόμενης υποδοχής, το
ηχείο σύνδεσης DS3205 παίζει μουσική από το iPod/iPhone με πεντακάθαρο ήχο.
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε με μπαταρίες είτε με ρεύμα, για απόλυτη ευελιξία.
Πεντακάθαρος ήχος
• DBB για τη διατήρηση των χαμηλών τόνων για βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση
• Ηχεία νεοδυμίου για απόλυτα ισορροπημένο ήχο
• Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα
• Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS
Μικρό και κομψό
• Συμπαγής σχεδίαση για κάθε χώρο, για κάθε lifestyle
• Σχεδίαση σε κάθε πλευρά, για εκπληκτική εμφάνιση από κάθε γωνία
Προηγμένη ευελιξία
• Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning
• Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα ή μπαταρία για μουσική απόλαυση οπουδήποτε
• Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής
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Ηχείο σύνδεσης

με υποδοχή Lightning για iPod/iPhone, 10W, μπαταρία ή εναλλασσόμενο ρεύμα

Προδιαγραφές
Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone 5

Συμβατότητα με iPod

• Συμβατότητα με: iPod nano 7ης γενιάς, iPod
touch 5ης γενιάς

Ήχος

•
•
•
•

Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω
Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
Ισχύς: 10 W RMS

Συνδεσιμότητα

Χαρακτηριστικά
Ρεύμα

•
•
•
•

Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V AC, 50/60Hz
Τύπος μπαταριών: Μεγέθους AA (LR6)
Αριθμός μπαταριών: 4
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 8 ώρ.

Αναπαραγωγή μουσικής και φόρτιση
μέσω της υποδοχής Lightning

Διαστάσεις

• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 224 x 120 x
162 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 240 x 145 x
240 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 1,1 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 1,33 κ.
•

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ
φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας
υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας
απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας
με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να
φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην
ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Ηχεία νεοδυμίου

Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την
παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που
σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο
φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα
ισορροπημένη ποιότητα ήχου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)
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Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη
σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον
υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή
σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ
ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση
συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών.
Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να
απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή
απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας
ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ
καλύτερο ήχο.

